
একুেশ েফ�য়াির আমােদর সাহসী ও আ�মযর্াদাশীল হেত েশখায় 
�ানীয় পযর্ােয় �ািয়�শীল ও সাবর্েভৗম নাগিরক সংগঠন গেড় উঠুক 
 

ভূিমকা 

১৯৪৭ সােল ি�জািততে�র িভি�েত ভাগ হেয় ভারত ও 

পািক�ান নােম দুইিট রা� জ�লাভ কের এবং শুধুমা� ধমর্ীয় 

িভি�েত দু’হাজার মাইল দূেরর দুই েদেশর িভ� দুই জািতেক 

িনেয় পািক�ান রা� গিঠত হয়। তাৎক্ষিণকভােব অেনেকই 

এই ধমর্িভি�ক িবভাজন েমেন িনেলও ১৯৪৮ সােল যখন 

উদুর্েকই পািক�ােনর একমা� রা�ভাষা িহেসেব েঘাষণা করা 

হয়, তখন বাংলােদেশ আপামর জনসাধারণ িবেক্ষােভ েফেট 

পেড়ন। ১৯৪৮ সাল েথেক “রা�ভাষা বাংলা চাই” ে�াগােন 

আে�ালন শুরু হেলও ১৯৫২ সােলর একুেশ েফ�য়াির তা 

চূড়া� রূপ লাভ কের। এই ভাষা আে�ালেনর মধয্ িদেয়ই 

মূলত বাংলােদেশর জনগেণর মেধয্ �াধীনতার েচতনা 

পিরপূণর্ভােব জা�ত হয়, এবং ১৯৭১ সােল র�ক্ষয়ী 

সং�ােমর মধয্ িদেয় বাংলােদশ জ�লাভ কের। 

 

একুেশ েফ�য়াির ও আ�মযর্াদা 

�াধীনতার েচতনার মূল িবষয়িটই হে� আ�মযর্াদা। 

আ�মযর্াদা মােন হে�, িনেজর �াধীন স�া ও অিধকার 

স�েকর্ সেচতনতা ও িনেজেক স�ান �দশর্ন করা। 

পদমযর্াদা বা আিথর্কভােব মানুেষ মানুেষ পাথর্কয্ থাকেলও, 

িকংবা সমােজ ে�ণী িবভাজন থাকেলও মানুষ িহেসেব 

সকেলই সমান মযর্াদার অিধকারী। রা� ও সংিবধান েসই 

অিধকারেকই �ীকৃিত েদয়। েয বয্ি� বা জািতর মেধয্ 

আ�মযর্াদা েবাধ েনই, তারা �াধীনতার কথা িচ�াও কের 

না। 

 

আমরা েকন আ�মযর্াদাশীল হব? 

আমরা েবসরকাির সংগঠন িহেসেব দাির� িবেমাচন, 

সেচতনতা সৃি� ও সমােজ পিরবতর্ন আনার জনয্ কাজ কির। 

এই েবসরকাির বা নাগিরক সংগঠেনর সবেচেয় বড় পিরচয় 

হে�, তারা িনেজর উেদয্ােগ কাজ কেরন। িনজ এলাকায়, 

িনজ সমােজ ইিতবাচক পরিবতর্ন আনার জনয্ই তারা কাজ 

কেরন। অেনেকই হয়ত এই কাজটােকই তার জীিবকা 

িহেসেব েনন, আবার অেনেক ে��ােসবার িভি�েত কেরন। 

িক�, উভয় েক্ষে�ই মানুেষর অিধকার �িত�াই আমােদর 

লক্ষয্। এ অেথর্, আমরা একটা মহান �ত িনেয় কাজ কির। 

এই মহান �ত িনেয় কাজ করার জনয্ সবেচেয় গুরু�পূণর্ 

গুণাবিল হে� সাহস ও আ�মযর্াদা। মানুেষর আচরণ ও 

সামািজক বয্ব�ায় পিরবতর্ন আনা সবেচেয় কিঠন কাজ। এই 

গুণাবিল ছাড়া েস পিরবতর্ন আনা �ায় অস�ব। 

 

�ািজিলয়ান িশক্ষািবদ পাওেলা ে�ইির তার “িপডাগিগ অব 

অে�সড” (১৯৬৮) �ে� বেলেছন, িভক্ষাবৃি�র েচেয় 

আ�মযর্াদা হািনকর আর িকছু েনই। যখন মানুষ তার 

পিরি�িত েমেন েনয়, পিরবতর্ন স�ব নয়- এটা িব�াস কের 

েফেল, তখনই তারা িভক্ষাবৃি�র পযর্ােয় েনেম যায়। িতিন 

বেলেছন, পিরবতর্নকামীরা যখন শাসেকর আদশর্ �ারা 

পিরচািলত হেত ��� েবাধ কের, তখন বুঝেত হেব তারা 

সাহস ও আ�মযর্াদা হািরেয় েফেলেছ। এই উপমহােদেশ 

বৃিটশ শাসন িবেরাধী আে�ালন অেনক েজারদার থাকেলও 

অেনেকই বৃিটেশর তাঁেবদাির করত এবং বৃিটশেদর অনুক�া 

লােভর আশায় তারা িনেজেক বৃিটশরােজর েসবক, 

দাসানুদাস িহেসেব আখয্ািয়ত করত। 

 

১৯৫২ সােল পািক�ােনর অখ�তার ফাঁকা বুিল উেপক্ষা কের 

আ�মযর্াদার দািবেত, �ািধকােরর দািবেত বাংলার মানুষ 

ফুঁেস উেঠিছল। এখােনই একুেশ েফ�য়ািরর সােথ আমােদর 

স�কর্, এ কারেণই তা আমােদর জনয্ অনুে�রণা। 

 

�ানীয়করণ আে�ালেনর সােথ আ�মযর্াদার স�কর্ 

িবিডিসএসও �েসস তার যা�াই শুরু কেরেছ আ�মযর্াদাশীল 

নাগিরক সমাজ গঠেনর দািবেত। েকন আমরা এই কথা 

বলিছ? সারা পৃিথবীেত নাগিরকেদর সংগঠন (িসএসও) 

ঘেরর েখেয় বেনর েমাষ তাড়ায়। েকউ না ডাকেলও তারা 

িনেজর উেদয্ােগ, িনেজর অথর্, পির�ম বয্য় কের সমােজর 

জনয্ িকছু করেত উেদয্াগী হেয় সংগঠন গেড় েতােলন। তারা 

সাহসী, আ�মযর্াদাশীল। তারাই সমাজ পিরবতর্েনর পথ 

�দশর্ক। 

 

আমরা লক্ষয্ কেরিছ, আমােদর েদেশ এই নাগিরক 

সংগঠনসমূহেক তহিবল �দােনর কাঠােমাগত প�িত ও চচর্ার 

মাধয্েম অেনক সময় আ�মযর্াহীন কের রাখা হয়। অধীন� 

কের রাখা হয়। তহিবল পাবার আশায় অেনেক বুেঝ না বুেঝ 

েতাষােমাদকারীর ভূিমকায় নােমন। তহিবল �দানেক 

অিধকার িভি�ক ও চািহদািভি�ক না েরেখ একটা 

ক্ষমতাকাঠােমা েকি�ক কের রাখা হয়, যা একিট 

ঔপিনেবিশক চচর্ােক িজইেয় রােখ। এেক বলা হয় তহিবেলর 

উপিনেবশবাদ (Aid Colonialism)। এই বয্ব�া িটিকেয় 

রাখার জনয্ �ানীয় পযর্ােয়র সংগঠেনর মেধয্ দুবর্লতা ঢুিকেয় 



েদয়া হয় েয তােদর েকান সামথর্ েনই। এেক বলা হয় 

�ািত�ািনক বণর্বাদ (Institutional Racism)।  

 

আমােদর মেন রাখেত হেব, তহিবল �দান কখনই েকান 

দাতা সং�ার দয়া-দািক্ষেণয্র িবষয় নয়। এিট দির�, 

অবেহিলত ও আ�া� মানুেষর অিধকার। এর িভি�েতই 

িবিডিসএসও �েসস শুরু েথেকই �ানীয়করেণর দািবেত 

েসা�ার। আমােদর কথা খুবই সরল, েয অি�কার দাতা 

সং�াসমূহ কেরেছ, েসটা তােদর মেন কিরেয় েদয়া। তারা 

কেয়কিট ৈবি�ক দিলেলর মাধয্েম অ�ীকার কেরেছ, �ানীয় 

সংগঠেন সরাসির অথর্ �দােনর হার ও বয্ব�া বাড়ােনা হেব, 

অংিশদাির� হেব সমতািভি�ক ও �ািয়�শীল, জবাবিদিহতা 

হেব কিমউিনিট ও আ�া� জনেগা�ীর �িত, িভ�মতেক 

আম�ণ জানােনা হেব। এসব দিলেলর মেধয্ রেয়েছ ‘�য্া� 

বারেগইন’, ‘চাটর্ার ফর েচ�’, ‘ি�ি�পলস অব পাটর্নারিশপ’, 

‘েডেভলপেম� ইেফি�ভেনস’ ও অনয্ানয্। িক� আমরা এর 

বা�বায়ন খুব কমই েদিখ। 

 

জবাবিদিহতা ও রা�ীয় �িত�ােনর ভূিমকা 

নাগিরক যখন আ�মযর্াদাশীল তথা অিধকার সেচতন হয়, 

তখন রা�ীয় �িত�ােন জবাবিদিহতা ও ��তা বৃি� পায়। 

এখােনই আমােদর গুরু�পূণর্ ভূিমকা রেয়েছ। একুেশর 

েচতনায় বলীয়ান হেয়ই আমরা বলেত চাই, দির� মানুেষর 

ক্ষমতায়ন তখনই স�ব, যখন রা�ীয় �িত�ান 

নয্ায়িবচারিভি�ক ভােব কাজ কের। বাংলােদেশর নানা 

সমসয্া থাকা সে�ও অেনক গণমুখী �িত�ান ও তােদর 

অেনক উ�ম চচর্া রেয়েছ। িনেজেদর জবাবিদিহতা িনি�ত 

করেত পারেলই আমরা অেনয্র জবাবিদিহতা আদায় করেত 

পারব। েসই চাওয়া তখন হেব অেনক েগৗরেবর। 

 

আ�জর্ািতকতাবাদ ও একুেশ েফ�য়াির 

১৯৯৯ সােলর ১৭ নেভ�র ইউেনে�ার পয্ািরস অিধেবশেন 

২১ েফ�য়ািরেক আ�জর্ািতক মাতৃভাষা িদবস িহেসেব 

েঘাষণা করার আগ পযর্� এিট িছল ১৯৫২ সােলর মহান 

ভাষা আে�ালেন শহীদেদর �রেণ ভাষা শহীদ িদবস। 

আমরা আ�মযর্াদার বেল বলীয়ান িছলাম বেলই েসিদন 

অনয্ায় েমেন িনইিন। রাজপেথ র� িদেয়ই আমরা আমােদর 

মুেখর ভাষা ও কথা বলার অিধকার �িত�া কেরিছ। িনেজর 

ভাষা ও আ�িনয়�েণর অিধকার আদায় করেত েপেরিছ 

বেলই আমরা অনয্ জািতেগা�ীর অিধকার ও তােদর 

আ�পিরচেয়র সং�ােম বাধা হেয় দাঁড়াই না। বরং তােক 

উৎসাহ েদই। 

 

একুেশ েফ�য়ািরেক আ�জর্ািতক মাতৃভাষা িদবস করার 

েপছেন বাংলা ভাষার জনয্ আে�াৎসগর্কারী শহীদেদর েযমন 

�ীকৃিত রেয়েছ, েতমিন রেয়েছ পৃিথবীর সকল ভাষার �িত 

স�ান। িবেশষ কের এেত মানুেষর কথা বলার অিধকার, 

আ��কােশর অিধকার (ি�ডম অব এ�ে�শন) ইতয্ািদেক 

�ীকৃিত েদয়া হেয়েছ। 

 

আমরা �ানীয় পযর্ােয় কাজ করেলও আমােদর দৃি� হেব িব� 

মানবতার িদেক। পিরবতর্েনর জনয্ �ানীয় পযর্ােয়র কাজ 

সবেচেয় গুরু�পূণর্। েসই সােথ গুরু�পূণর্ �ানীয় পযর্ােয়র 

কাজেক বাধা�� কের এমন সকল �ানীয়, জাতীয় এমনিক 

আ�জর্ািতক বয্ব�া পিরবতর্েনর জনয্ও আমােদর কাজ 

করেত হেব। এইড কেলািনয়ািলজম বা ই�িটিটউশনাল 

েরিসজম জয়য় করেত হেল আমােদরেক আ�জর্ািতক 

পযর্ােয়র জ্ঞান আমােদর অজর্ন করেত হেব। 

 

উপসংহার 

একুেশ েফ�য়াির, আ�জর্ািতক মাতৃভাষা িদবেসর �া�ােল 

আমরা বাংলা ভাষার শহীদেদর �িত ��া জানাব বেলই, 

আমরা িনেজেদর সবার আেগ আ�মযর্াদাশীল ও সাহসী কের 

তুলেত �িতজ্ঞা কির। তারা যিদ েদেশর জনয্ ভাষার জনয্ 

িনেজর �াণ িদেত পােরন, আমরাও আ�মযর্াদায় বলীয়ান 

হেয় িনেজেদর লক্ষয্ অজর্েন হব আেপাষহীন। 

 

িবিডিসএসও �েসস 
জাতীয় সিচবালয়: বািড় ১৩, সড়ক ২, শয্ামলী, ঢাকা। ওেয়ব সাইট: www.bd-cso-ngo.net 

 

http://www.bd-cso-ngo.net/

